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תוכן העניינים

תוכן העניינים
959 – 9

אלגברה

פרק  :1חזקות ושורשים33 - 9 ............................................................................
א .חוקי החזקות במעריכים טבעיים ובמעריכים שלמים9 .......................................
ב.

השורש הריבועי ,מעריך חזקה השווה לחצי13 ...................................................

ג.

שורשים מסדר גבוה02 ....................................................................................

ד.

מעריך חזקה רציונאלי02 ................................................................................

ה .תרגילים נוספים עם חזקות30 .........................................................................
פרק  :0הפונקציה המעריכית33 - 33 ...................................................................
א .התיאור הגרפי של הפונקציה המעריכית
ב.

המספר  eוהפונקציה

x

x

33................................................. a

39.......................................................................... e

פרק  :3משוואות ואי-שוויונות מעריכיים33 - 33 ..................................................
א .משוואות מעריכיות33 ....................................................................................
ב.

אי-שוויונות מעריכיים30 ................................................................................

פרק  :3לוגריתמים72 - 33 ..................................................................................
א .פעולת הלוגריתם33 ........................................................................................
ב.

חוקי הלוגריתמים72 ......................................................................................

פרק  :3הפונקציה הלוגריתמית22 - 76 ................................................................
פרק  :7משוואות ואי-שוויונות לוגריתמיים63 - 21 ...............................................
א .משוואות לוגריתמיות21 .................................................................................
א 1.פתרון משוואות לוגריתמיות פשוטות (שימוש בנוסחאות היסודיות)21 .........
א 2.פתרון משוואות לוגריתמיות מהסוג23 ........... log a f (x)  log a g(x) :
א 3.משוואות לוגריתמיות נוספות26 ...............................................................
א 4.משוואות לוגריתמיות :מעבר לבסיס יחיד
(כל הלוגריתמים לפי אותו בסיס)62 ..........................................................
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א 5.פתרון משוואות לוגריתמיות ומעריכיות בעזרת הוצאת לוגריתם
משני אגפי-השוויון61 ..............................................................................
ב.

אי-שוויונות לוגריתמיים63 .............................................................................

פרק  :2שאלות גדילה ודעיכה121 - 67 .................................................................
פרק  :6סדרות  -מבוא101 - 120 .........................................................................
א .הגדרות וסימונים120 .....................................................................................
ב .הגדרה של סדרה לפי מקום ,האיבר הכללי של סדרה123 ...................................
ג .הגדרה של סדרה לפי כלל נסיגה (רקורסיה)122..................................................
ד .סכום  nהאיברים הראשונים בסדרה
והקשר בין הסכום לבין האיבר הכללי111 .........................................................
פרק  :9סדרה חשבונית173 - 100 ........................................................................
א .נוסחת האיבר הכללי של סדרה חשבונית100 .....................................................
ב .נוסחת סכום  nהאיברים הראשונים בסדרה חשבונית131 .................................
ג .שאלות מילוליות העוסקות בסדרות חשבוניות132 .............................................
פרק  :12סדרה הנדסית023 - 173 .........................................................................
א .נוסחת האיבר הכללי של סדרה הנדסית173.......................................................
ב .נוסחת סכום  nהאיברים הראשונים בסדרה הנדסית163 ..................................
ג .שאלות מילוליות העוסקות בסדרות הנדסיות192 ..............................................
פרק  :11טור הנדסי אינסופי מתכנס003 - 027 .......................................................
א .שימושים בסדרות027.....................................................................................
ב .שאלות מילוליות העוסקות בטור הנדסי אינסופי מתכנס001 ...............................
פרק  :10סדרות מעורבות (חשבונית והנדסית)037 - 007 ........................................
פרק  :13שאלות חזרה בסדרות039 - 032 ...............................................................
א .שאלות חזרה בסדרות ללא שימוש בכלל נסיגה032.............................................
ב .שאלות חזרה בסדרות הכוללות שימוש בכלל נסיגה033 ......................................
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919 - 962

טריגונומטריה במרחב

פרק  :13טריגונומטריה במרחב319 - 072 ..............................................................
א .הגדרות בסיסיות (חזרה)072...........................................................................
ב.

הגדרות נוספות ,משפט שלושת האנכים076......................................................

ג.

שאלות לעבודה עצמית063 ..............................................................................
669 - 992

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

פרק  :13חשבון דיפרנציאלי של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי332 - 302 .........
א .הקדמה ,תחום הגדרה302 ..............................................................................
ב.

הנגזרת של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי
ושימושיה למציאת משוואת משיק301 .............................................................

ג.

שימושי הנגזרת של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי:
נקודות קיצון מקומיות ומוחלטות ,תחומי עלייה וירידה333 ..............................

ד.

שימושי הנגזרת של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי:
חקירה מלאה של פונקציות331 ........................................................................

פרק  :17חשבון דיפרנציאלי של הפונקציה

x

399 - 331 ...................................... e

א .הנגזרת של הפונקציה המעריכית e x
ושימושיה למציאת משוואת משיק331 .............................................................
ב.

שימושי הנגזרת של הפונקציה המעריכית

x

:e

נקודות קיצון מקומיות ומוחלטות ,תחומי עלייה וירידה373 ..............................
ג.

הפונקציה המעריכית

x

:e

מציאת אסימפטוטות לגרף הפונקציה המקבילות לצירים321 .............................
ד.

שימושי הנגזרת של הפונקציה המעריכית

x

:e

חקירה מלאה של פונקציות המכילות ביטויים מהצורה
פרק  :12חשבון דיפרנציאלי של הפונקציה
א .הנגזרת של הפונקציה המעריכית

x

x

) f (x

327..................... e

313 - 322 ...................................... a

 aושימושי הנגזרת:

מציאת משוואת משיק ,נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה322 ..........................
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שימושי הנגזרת של הפונקציה המעריכית

x

:a

חקירה מלאה של פונקציות המכילות ביטויים מהצורה

)f (x

322 .................... a

פרק  :16חשבון דיפרנציאלי של הפונקציה 332 - 313 .................................... ln x

א .הנגזרת של הפונקציה הלוגריתמית ln x
ושימושיה למציאת משוואת משיק313 .............................................................
ב.

שימושי הנגזרת של הפונקציה הלוגריתמית : ln x
נקודות קיצון מקומיות ומוחלטות ,תחומי עלייה וירידה301 ..............................

ג.

הפונקציה הלוגריתמית : ln x
מציאת אסימפטוטות לגרף הפונקציה המקבילות לצירים306 .............................

ד.

שימושי הנגזרת של הפונקציה הלוגריתמית : ln x
חקירה מלאה של פונקציות המכילות ביטויים מהצורה )331................ ln f (x

פרק  :19חשבון דיפרנציאלי של הפונקציה 372 - 331 ............................... log a x
א .הנגזרת של הפונקציה הלוגריתמית  log a xושימושי הנגזרת:
מציאת משוואת משיק ,נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה331 ..........................
ב.

שימושי הנגזרת של הפונקציה הלוגריתמית : log a x
חקירה מלאה של פונקציות המכילות ביטויים מהצורה )337 ............ log a f (x

פרק  :02חשבון דיפרנציאלי של פונקציות טריגונמטריות319 - 371 ..........................
א .הפונקציות הטריגונומטריות במעגל היחידה והתיאור הגרפי
של הפונקציות הטריגונומטריות – חזרה371....................................................
א 1.תכונות הגרפים היסודיים של פונקציות הסינוס והקוסינוס370....................
א 2.תכונות הגרף היסודי של פונקצית הטנגנס373 ............................................
ב.

הנגזרות של הפונקציות הטריגונומטריות
ושימוש בהן למציאת משוואת משיק373...........................................................

ג.

שימושי הנגזרות של פונקציות טריגונומטריות:
נקודות קיצון מקומיות ומוחלטות ,תחומי עלייה וירידה362 ...............................

ד.

פונקציות טריגונומטריות :אסימפטוטות אנכיות393..........................................
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תוכן העניינים

ה .שימושי הנגזרות של פונקציות טריגונומטריות:
חקירה מלאה של פונקציות392 ........................................................................
פרק  :01חשבון אינטגרלי של פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי333 - 302.............
א .פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי:
האינטגרל הבלתי מסוים ,מציאת פונקציה קדומה302.......................................
ב.

פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי :האינטגרל המסוים ,חישובי שטחים309 ....

ג.

פונקציות חזקה עם מעריך רציונאלי :אימות אינטגרלים על-ידי גזירה333...........

פרק  :00חשבון אינטגרלי של פונקציות
מעריכיות המכילות ביטויים מהצורה
א .הפונקציה המעריכית

) f (x

)f (x

322 - 333............................. e

:e

האינטגרל הבלתי מסוים ,מציאת פונקציה קדומה333.......................................
ב.

הפונקציה המעריכית

) f (x

 : eהאינטגרל המסוים ,חישובי שטחים330..............

ג.

הפונקציה המעריכית

) f (x

 : eאימות אינטגרלים על-ידי גזירה379 ...................

פרק  :03חשבון אינטגרלי של פונקציות
מעריכיות המכילות ביטויים מהצורה
א .הפונקציה המעריכית

)f (x

)f (x

363 - 326 ............................ a

:a

האינטגרל הבלתי מסוים ,מציאת פונקציה קדומה326.......................................
ב.

הפונקציה המעריכית

)f (x

 : aהאינטגרל המסוים ,חישובי שטחים361 .............

ג.

הפונקציה המעריכית

)f (x

 : aאימות אינטגרלים על-ידי גזירה363 ...................

פרק  :03חשבון אינטגרלי של פונקציות
אשר הפונקציה הקדומה שלהן היא לוגריתמית729 - 367 ..........................
א .אינטגרלים הכוללים פונקציות לוגריתמיות:
האינטגרל הבלתי מסוים ,מציאת פונקציה קדומה367.......................................
ב.

אינטגרלים הכוללים פונקציות לוגריתמיות:
האינטגרל המסוים ,חישובי שטחים390 ...........................................................
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אינטגרלים הכוללים פונקציות לוגריתמיות:
אימות אינטגרלים על-ידי גזירה720 .................................................................

ד.

אינטגרלים הכוללים פונקציות לוגריתמיות:
אינטגרלים הכוללים ביטויים מהצורה )722 .................................... log a f (x

פרק  :03חשבון אינטגרלי של פונקציות טריגונומטריות733 - 712 ............................
א .הפונקציות הטריגונומטריות:
האינטגרל הבלתי מסוים ,מציאת פונקציה קדומה712.......................................
ב.

הפונקציות הטריגונומטריות :האינטגרל המסוים ,חישובי שטחים717 ...............

ג.

הפונקציות הטריגונומטריות :אימות אינטגרלים על-ידי גזירה709......................

פרק  :07חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי,
שאלות גדילה ודעיכה  -שאלות חזרה773 - 733 .........................................

696 - 666

מבחני חזרה ונספחים

 32מבחני חזרה222 - 773 ......................................................................................
נספח א' :רשימת נושאי הלימוד ומבנה הבחינה
של שאלון 223 - 221....................................................................233623
א .הנחיות כלליות221 .........................................................................................
ב.

מבנה שאלון 220................................................................................. 035305

ג.

פירוט הנושאים בשאלון 220 ................................................................ 035305

נספח ב' :רשימת נוסחאות293 - 227 .....................................................................
נספח ג' :נוסחאון במתמטיקה לתלמידי  3יחידות לימוד
המצורף לטופס בחינת הבגרות297 - 293..................................................
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